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ZAPISNIK
1. seje redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž
ki je bila 13. 12. 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Šentjanž

PRISOTNI ČLANI SVETA:
Boštjan Repovž, Petra Majcen , Mojca Vozelj , Dejan Skoporc, Maja Skoporec, Marjetka
Erman, Gašper Zupan, Irena Odlazek, Jože Dragan, Petra Jazbec, Franc Ajnihar;
ODSOTNI ČLANI SVETA:
/
OSTALI PRISOTNI :
Ocvirk Srečko, župan Občine Sevnica; Košmerl Zvone , direktor občinske uprave; Mirt Alenka ,
vodja splošne službe; Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti; Boštjan Krmelj ,
predsednik sveta KS Šentjanž v mandatu 2014-2018;
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika .
Sejo vodi: Boštjan Repovž
DNEVNI RED :
1. Nagovor župana Občine Sevnica
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Šentjanž
4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
8. Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019
9. Razno
Ad 1
Nagovor župana Občine Sevnica

Župan Občine Sevnica , Srečko Ocvirk, pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta ob
izvolitvi v Svet krajevne skupnosti. Izpostavi pomembnost delovanja krajevne skupnosti kot
ožje enote lokalne skupnosti. Krajevna skupnost predstavlja vezni člen med občino ter krajani
za reševanje lokalnih potreb, za razvoj kraja in dvig kvalitete bivanja krajanom . V nadaljevanju
poudari , da se bodo zaradi transparentnosti in lažjega pisanje zapisnikov vse seje svetov
krajevnih skupnosti snemale Magnetografi bodo arhivirani tudi zaradi morebitnih nejasnosti
povedanih na sejah . Javno se ne objavljajo.

Ugotovitev števila

navzočih

Ad 2
novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega

Alenka Mirt ugotovi , da je ob začetku seje prisotnih 11 novoizvoljenih
skupnosti.
Svet krajevne skupnosti je sklepčen .
Prisotnih : 11

članov

sveta

vseh

članov :

11

člana

članov

sveta KS

sveta krajevne

Župan pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi
najstarejši član sveta , zato povabi pooblaščeno članico OVK Alenko Mirt, da poda podatek o
najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti.
Alenka Mirt pove, da je po podatkih OVK najstarejši
15.b členom ZLS Boštjan Repovž.

člani

sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s

Župan povabi predsedujočega , da nadaljuje z vodenjem seje.
Ad 3
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Šentjanž
Predsedujoči povabi Alenko Mirt, članico OVK, da predstavi poročilo o izidih volitev v svet
krajevne skupnosti. Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s
poročilom .

Alenka Mirt pove, da so 18. novembra 2018 potekale lokalne volitve , na katerih so se volili
člani sveta Krajevne skupnosti Šentjanž. V 8 volilnih enotah je bilo izvoljenih 11 članov sveta ,
v svet KS Šentjanž se voli 12 članov sveta. Vloženih ugovorov na delo volilnih odborov ali
pritožb na odločitev občinske volilne komisije glede izida volitev v Svet KS Šentjanž ni bilo.
Predsedujoči

odpre razpravo .

Razprave ni.
Predsedujoči

predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s

poročilom .

SKLEP:
Svet KS se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev
sveta krajevne skupnosti.
Izid glasovanja 11 za , O proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.

članov

Ad 4
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta
Predsedujoči pove, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta ter poroča o vsebini
in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru 5. t.d .r. S tem dejanjem se
vloga te komisije izčrpa . Poslovnik določa tri člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član
sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi , dokler niso imenovani trije
člani komisije. Komisija mora izmed članov imenovati poročevalca , ki bo svetu KS predstavil
poročilo .
Predsedujoči

predlaga, da

člani

sveta podajo predloge za tri

člane

komisije .

Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Mojco Vozelj , Dejana Skoporca, Majo
Skoporec.
Predsedujoči poda predloge na glasovanje:
- predlog : Mojca Vozelj
11 za , O proti (prisotnih 11)
- predlog : Dejan Skoporc
11 za , O proti (prisotnih 11)
- predlog : Maja Skoporec
11 za , O proti (prisotnih 11)

Predsedujoči ugotovi , da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi: Mojca
Vozelj, Dejan Skoporc, Maja Skoporec.

Poročilo

Ad 5
mandatne komisije in potrditev mandatov

članov

sveta

Predsedujoči ugotavlja , da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe zoper odločitev občinske
volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Prosi poročevalca , Dejana Skoporca,
da predstavi poročilo .
Poročevalec

komisije za potrditev mandatov, Dejan Skoporc, poda naslednje

Komisija na podlagi

poročila

OVK o izvolitvi

članov

poročilo .

sveta krajevne skupnosti podaja naslednje

poročilo :

1. Na lokalnih volitvah 18.11.2018 je bilo v svet KS Šentjanž izvoljenih 11 članov. V svet
KS se voli 12 članov sveta.
2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 11 članov sveta .
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev
članov sveta ni bilo.
Predsedujoči

odpre razpravo .

Razprave ni.
Predsedujoči

predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 11 izvoljenih

članov

sveta.

SKLEP:
Svet KS je potrdil mandate vseh 11 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljeni
na volitvah, 18. novembra 2018.
Izid glasovanja 11 za , O proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih
je svet konstituiran.

več

kot polovica mandatov, ugotovi , da

Ad 6
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
Predsedujoči pove, da ima svet krajevne skupnosti predsednika in podpredsednika , ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta . Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta . Predlog za predsednika in
podpredsednika sveta lahko poda vsak član sveta .
Predsedujoči

povabi

člane

sveta k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS .

Petra Majcen predlaga za predsednika sveta Boštjana Repovža .
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za predsednika sveta KS :
- predlog : Boštjan Repovž
11 za , O proti (prisotnih 11)

SKLEP:
Za predsednika sveta je izvoljen Boštjan Repovž.
Izid glasovanja 1O za , O proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.
Predsedujoči

povabi

člane

sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS .

Franc Ajnihar predlaga za podpredsednico sveta Petro Majcen .

Predsedujoči poda na glasovanje predlog za podpredsednico sveta KS :
- predlog : Petra Majcen
1O za , O proti (prisotnih 11)

SKLEP:
Za podpredsednico sveta je izvoljena Petra Majcen.
Izid glasovanja 1O za , O proti (prisotnih 11)
Sklep je sprejet.

Predsednik sveta KS Šentjanž, Boštjan Repovž, se zahvali za izkazano zaupanje ter nadaljuje
z vodenjem seje.
Ad 7
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z

Občino

Sevnica

Župan pove, da je sodelovanje občine s krajevno skupnostjo velikega pomena, saj je območje
občine Sevnica preveliko , da bi se vse zadeve urejale preko občinske uprave . Za dobro
medsebojno sodelovanje pa je pomemben hiter pretok informacij in usklajeno sodelovanje
krajevne skupnosti in občine . Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s sodelavci
udeleži seje sveta krajevne skupnosti , na kateri se izpostavijo aktualne problematike,
načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani krajevne skupnosti.
Župan predstavi naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica .
Zakonodajo so člani sveta prejeli po pošti skupaj z vabilom na 1. sejo.
Naloge:
- upravno poslovanje skladno z uredbo, vhodna in izhodna pošta; (elektronsko poslovanje)
- finančno poslovanje (KS izdela svoj finančni načrt)
- javna naročila (skrb Občine Sevnica z aktivnim vključevanjem predsednika; skladno z
zakonodajo je potrebno pri obsežnejših investicijah ; zagotovitev transparentne izbire izvajalca)
- vzdrževanje cest (tekoče , zimsko) ; pogodbe za sezono 2018/2019 so podpisane; Župan
poudari , da je potrebno posebej pri nalogi zimskega vzdrževanja cest, biti zelo previden saj je
potrebno pri izvajanju nalog upoštevati več vidikov: aktualno zakonodajo , zagotavljanje
prevoznosti javnih poti , strpnost voznikov , racionalno razmerja med finančnim in kvalitetnim
izvajanjem storitev zimske službe. Pri izvajanju zimskega in letnega vzdrževanja cest se
priporoča sodelovanje s strokovnimi službami Občine Sevnica in javnim podjetjem Komunala
d.o.o.
- vodooskrba ; krajevna skupnost ni neposredno pristojna za izvajanje nalog vodooskrbe.
Skladno z zakonodajo je za vodooskrbo odgovorna Občina Sevnica , ki za le-to skrbi s
prenosom upravljanja vodovodnih sistemov na javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica . Na
območju KS Šentjanž se predvideva optimizacija oskrbe s pitno voto . Zaželjeno je sodelovanje
sveta KS , predvsem pri pridobivanju potrebnih služnosti na področjih , kje se izkazujejo težave
oskrbe s pitno vodo.
- pokopališka dejavnost (uskladitev odloka z zakonodajo) ; Pri usklajevanju odloka je potrebno
upoštevati tudi vidik krajevno običajnega načina izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
- upravljanje nepremičnin ; KS Šentjanž upravlja s stavbo na naslovu Šentjanž 22, kjer so
urejeni tudi prostori sedeža KS ; potrebno je najti primeren kompromis pri rabi objekta v
sodelovanju z javnostjo in društvenimi dejavnostmi .
- pomoč društvom (pravilnik, razpis) ; upoštevati je potrebno tudi nematerialni del pomoči , kot
so uporaba urejenih prostorov, ki jih društva koristijo za svoje delovanje.
- kanalizacijsko omrežje je izziv na katrem že potekajo aktivnosti strokovnih služb Občine
Sevnica s projektanti. Zaradi optimalizacije stroškovnega dela investicije v kanalizacijsko
omrežje je nujno potrebno aktivno vključevanje sveta krajevne skupnosti. Potrebne je izdelava
ocene smiselnosti izgradnje kanalizacijskega omrežja ali individualnih čistilnih naprav, saj so
pogoji pridobitve evropskih sredstev previsoki (2000 populacijskih enot) . Pri OŠ Šentjanž je
potrebna trajnostna rešitev kanalizacije .

- s1rsa obravnava udeležencev, ki nastopajo v okolju; priprava projekta Šentjanž - Glino
(zahtevno usklajevanje s soglasodajalci Direkcija RS za ceste, Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, župnije in zasebnimi lastniki). Za pripravo ustreznih rešitev bo pomembno
sodelovanje sveta krajevne skupnosti, ki glede na poznavanje problematike lahko podajo
pravilne usmeritve in prave informacije strokovnim službam Občine Sevnica za lažjo izvedbo
projekta .
V nadaljevanju župan poudari , da je pri reševanju izzivov v kraju nujno potrebno sodelovanje
med krajevno skupnostjo in občinsko upravo ter tudi ostalih deležnikov v prostoru (Direkcija
RS za ceste , Direkcija RS za vode , Slovenske železnice , zasebni lastniki , ... ). Vedno je
potrebno ideje koregirati z omejitvami glede virov sredstev za izvedbo projektov ter v
sodelovanju z Občino Sevnica kdaj smiselno združevati aktivnosti (kot je bila v preteklosti
optika, vodovodne cevi) .
Izredno pomembno je usklajevanje projektov tako na strani krajevne skupnosti kot Občine
Sevnica , saj se morajo iz proračuna občine v prvi fazi zagotoviti sredstva za financiranje
obveznih nalog (predšolska in šolska vzgoja , varstvo starejših , zdravstveno varstvo , ... ), kar
predstavlja 2/3 proračunskih sredstev. Kljub povišanju sredstev povprečnine na občana , se
sredstva krajevnim skupnostim za delovanje ne povečajo , saj so se povečali tudi stroški v
plačni politiki zaposlenim v javnem sektorju (vrtci, šole, zavodi, ...). V zadnjih letih je proračun
občine prevzel tudi financiranje nekaterih nalog , ki so jih prej imele krajevne skupnosti
(skupinsko zavarovanje premoženja in odgovornosti) . V leu 2019 je potrebo urediti upravljanje
javnih poti (preglednostna služba) , ki je predvidena s strani Komunale d.o.o. Sevnica .
Predsedujoči

preda besedo direktorju

občinske

uprave, Zvonetu Košmerlu .

Direktor občinske uprave čestita vsem novoizvoljenim članom sveta, pove, da jim je bila s
strani krajanov zaupana pomembna naloga za dobro delovanje krajevne skupnosti , ki se
odraža tudi preko izvedenih investicij . Nekatere investicije potrebujejo za realizacijo daljše
obdobje, medtem ko se lahko druge izvedejo v krajšem roku , pri obeh pa je ključno
medsebojno sodelovanje.
Pove, da je prva konstituivna seja formalne narave, ki pa mora biti izpeljana skladno z
veljavno zakonodajo, da se svet krajevne skupnost konstituira in lahko prične z delovanjem .
Članom sveta predstavi način financiranja projektov, ki se izvajajo v posamezni krajevni
skupnosti.Pri vseh investicijah je pomembno medsebojno sodelovanje, tako s finančnega
vidika kakor tudi pri pridobivanju potrebnih soglasij na terenu s strani lastnikov zemljišč ,
reševanju tekoče problematike, itd. Pričakovanja pri sestavi proračuna so velika na vseh
področjih , vendar občina ne sme pozabljati na financiranje obveznih nalog (zdravstvo,
predšolska in šolska vzgoja , skrb za starejše, itd), ki se sorazmerno izvajajo na območju
celotne občine . Na strani sveta krajevne skupnosti je zelo pomembna določitev prioritetnih
projektov, ki se potem izvajajo po določenem terminskem planu. Vsi projekti se morajo izvajati
skladno z zakonodajo , s pravilnim upravnim in finančnim poslovanjem z upoštevanjem vseh
potrebnih rokov. Pri reševanju problematike je zelo pomeben korekten prenos informacij in
strpnost pri medsebojnih odnosih .

Predsednik se zahvali za zaupanje in upa na medsebojno spoštovanje ter sodelovanje.
Zahvali se tudi Boštjanu Krmelju za dosedanje uspešno vodenje krajevne skupnosti s prošnjo
pri sodelovanju dokončanja začetih projektov.

Priprava

finančnega načrta

Ad 8
krajevne skupnosti za leto 2019

Župan pove, da je zaradi pozno izvedenih volitev za prvo tromesečje leta 2019 sprejet sklep o
začasnem financiranju (v prvem tromesečju leta so sredstva zagotovoljena samo za tekoče
delovanje, investicijsko ni predvideno) . Po sprejetju proračuna Občine Sevnica, katerega del
so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti , bodo sredstva razpoložljiva tudi za investicijski del
aktivnosti. Krajevne skupnosti morajo predloge finančnih načrtov za leto 2019 izvesti
najkasneje do konca leta 2018. 30. januarja 2019 se bo na redni seji občinskega sveta
obravnaval osnutek proračuna za leto 2019.
Dodatna pojasnila za pripravo finančnega načrta poda Marjetka Flisek, ki nudi vso potrebno
strokovno pomoč za lažjo pripravo osnutka dokumenta. V nadaljevanju bo finančni načrt
obravnavan tudi na naslednji seji sveta KS. Svet KS mora v mesecu januarju 2019 sprejeti
sklep o obravnavi finančnega načrta , kateri bo podlaga za nadaljevanje predpisanega
postopka sprejetja proračuna Občine Sevnica , ki ga sprejema Občinski svet.
Člani sveta so na klop s strani župana prejeli tudi sklep o višini kvote za financiranje krajevnih

skupnosti v letu 2019, ki je skladen s Pravilnikom o nalogah, delovanju in financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS , št. 103/2011 ).
Direktor

člane

sveta pozove k oddaji obrazcev za obdelavo osebnih podatkov in obrazcev za
sejnin . S strani Občine Sevnica , komisije za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja, je podan poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane nadzornega odbora ,
komisij in odborov občinskega sveta , nadzornega sveta JP Plinovod Sevnica in JP Komunala
d.o.o. Sevnica in Občinske volilne komisije . Predlogi se zbirajo do vključno srede, 19.
decembra 2018 .
izplačilo

Predsednik predlaga 2. redno sejo sveta KS Šentjanž v torek 8. januarja 2019.
Ad 9
Razno

Alenka Mirt pozove
osebnih podatkov.

člane

sveta k oddaji obrezcev za

izplačilo

sejin in obrazcev za obdelavo

V nadaljevanju spregovori Boštjan Krmelj , bivši predsednik KS Šentjanž, ki vsem čestita ob
izvolitvi in pohvali odzivno sodelovanje občinske uprave. Članom sveta poda nekaj priporočil
za lažje delovanje tako na medsebojnem spoštovanju kot na operativnem delovanju sveta KS .
Predlaga primopredajo potrebnih obrazložitve , ključev, žiga , ...
Predsedujoči

Seja je

vsem prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.

zaključena

Zapisala:
Marjetka Flisek

fg~

ob 19.16 uri.

